
AMSTELLAND 

De geschiedenis van Amstelland begint  ca. 1100-1300 na chr. 

In deze bewogen periode (omstreeks 1105) hebben de Amstelheren, Gijsbrecht IV van 

Amstel, getracht van hun gebied een miniatuurstaatje te maken. Van dit Amstelland, eertijds 

Aemestelle geheten, was de woongemeenschap dat rond de kerk ontstond en dat later 

Ouderkerk genoemd zou worden, het bestuurlijke/economisch middelpunt. 

 

Aemstelle is afgeleid van: Aeme = natuurlijke waterloop en Stelle = dijk/plek/plaats, 

een hooggelegen plaats aan het water. 

De Amstel (Naar Aeme-stelle, een oud-Nederlands woord voor "waterachtig gebied")  

Het was een woest en onbegaanbaar landschap dat voortdurend in beweging was. 

 

De Amstel-dynastie is  helaas ten ondergegaan omstreeks 1317. 

Amstelland is uiteengevallen in twee schoutambachten Ouder- en Nieuwer-Amstel met als 

grens de Amstel. 

 

De splitsing was het gevolg van de bouw van een kerk ten westen van de Amstel, met als 

resultaat dat de oorspronkelijk parochie in tweeen verdeeld werd. 

Rondom de oudste kerk kreeg de nederzetting de naam; Ouderkerk. 

Met aan de Oostzijde als straten:  Dorpsstraat, Brugstraat, Kerkstraat,  

Hogereinde en Achterdijk. 

Aan de Westzijde: Buurt over Ouderkerk. 

In 1300 krijgt Amsterdam (of toen genoemd Amstelredamme, ontstaan in 1274) 

stadsrechten en werd dus bestuurlijk zelfstandig. 

 

In Ouderkerk vindt een toename plaats van de op reizigersverkeer afgestemde bedrijven, 

voornamelijk geconcentreerd in Buurt Over Ouderkerk. 

Al vanaf de 14
e
 eeuw komen er herbergen en uitspanningen tot stand. 

Bv. restaurant ‘Paardenburg’ (1693). 

Aan de noordzijde is de Amstelzijde (deze naam wordt gebruikt sinds ???) aan 1 kant 

bebouwd (binnendijks), na de kade, aan de zuidzijde vindt men aan twee zijden bebouwing 

(binnen- en buitendijkse). 

Veel ambachtelijke bedrijvigheid en een pleisterplaats voor stedelingen en beurtschippers. 

 

In 1882 heeft Mr. J.G. kruimel, raadslid van Nieuwer-Amstel en tevens burgemeester van 

Ouder-Amstel geprobeerd Buurt Over Ouderkerk bij Ouder-Amstel in te lijven. Dit is toen 

mislukt. 

In 1908 is er door het gemeentebestuur van Ouder-Amstel een officiële poging gedaan om de 

buurt bij de gemeente te krijgen, hetgeen weer mislukte. 

 

 


